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Cegeka 

Cegeka is een toonaangevend ICT bedrijf dat kwalitatieve oplossingen biedt aan zijn klanten. 

We streven steeds naar een oplossing op maat, zeg maar de ideale match voor de klant om 

zijn doelstellingen te bereiken. Ook bij uitbreidingen van ons team zoeken we naar deze 

match. Competenties en karakter zijn voor ons essentieel, naast ervaring en ambities. Cegeka 

investeert voortdurend in talent management opdat elke medewerker zijn potentieel kan 

realiseren. 

Hoe solliciteren?  

Surf naar onze website www.cegeka.be/jobs, upload je CV en stel je kandidaat voor de job van 

je leven.  

Contact 

Voor verdere vragen kan je terecht bij Elke Picquet (elke.picquet@cegeka.com) of Yasmine 

Simons (yasmine.simons@cegeka.com) 

    

http://www.cegeka.be/jobs
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.leoprinting.be/blog/zelfklevende-memos-bewijzen-zich-nog-steeds-3/&psig=AOvVaw0-ORbg-QZ2EqRzurr7mXDR&ust=1524653488108058


3 
 

Junior .Net Developer 

Locatie: Hasselt – Gent – Antwerpen – Brussel - Leuven 

Ben je klaar om je eerste professionele stappen te zetten als .NET ontwikkelaar? Wil je meer 
te weten komen over agile software-ontwikkeling? Ben je leergierig? Dan heeft Cegeka een 
uitdaging op maat voor jou!  

Cegeka is op zoek naar junior .NET developers voor zowel consultancy-opdrachten als 
interne softwaretoepassingen.  

Wat houdt de job in? 

 Je ontwikkelt complexe en uitdagende bedrijfstoepassingen. Dit doe je met de nieuwste 
tools en technologieën.   

 Op basis van de functionele analyse doe jij aan hands-on design en software 
development. Je zorgt daarbij voor een goede integratie met externe applicaties. 

 Je bent lid van een gedreven agile team dat bestaat uit functioneel analisten, 
ontwikkelaars en een agile projectleider (scrummaster). Jullie delen actief je kennis en 
zorgen voor continue verbetering.  

 De applicaties die je bouwt zijn van goede kwaliteit en genereren extra business value 
voor onze klanten. 

 Je schrijft kwalitatieve, goed leesbare code (zodat documenteren niet nodig is) en doet 
aan refactoring waar nodig. Je garandeert kwaliteit door testdriven development en 
continuous learning. 

Wie zoeken we? 

 Je bent een gepassioneerde .NET ontwikkelaar en je hebt kennis van ASP.NET en C#.  
 Kennis van HTML/CSS, Web Services (SOAP, REST), XML, ORM technologie (Entity 

Framework), versiebeheer (SVN, GIT, TFS), objectgericht ontwerpen (design patterns) en 
test driven development zijn een pluspunt.  

 Je hebt kennis van agile ontwikkelingsmethodologieën zoals eXtreme Programming en 
Scrum.  

 OO design en design patterns zijn jou niet onbekend.  
 De agile omgeving waarin je terechtkomt zoekt echte teamplayers!  
 Je hebt een zeer goede kennis Engels en Nederlands of Frans.  
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Waarom meegroeien met Cegeka? 

 Teamwerk in een open en dynamische sfeer met ruimte voor nieuwe, frisse ideeën en 
initiatieven  

 Begeleiding op maat! Jij geeft aan waar je interesses liggen. We bieden verschillende 
carrièrepaden aan, en kijken samen hoe we je verder kunnen helpen ontplooien.  

 Bijleren en kennisdeling staan centraal, hiervoor worden tal van initiatieven 
georganiseerd: knowledge sharing meetings, innovation centers, sandboxes, 
leesgroepen, gebruik van Slack als intern communicatieplatform, … 

 Naast het brutosalaris, een premium bedrijfswagen met tankkaart, maaltijdcheques, 
groeps-en hospitalisatieverzekering, gsm-abonnement, forfaitaire onkostenvergoeding 
en krachtige laptop, bieden we jou flexibele werkuren en een mooie work/life balans. 
Dankzij ons Flex Income Plan kunnen we een verloning op maat aanbieden.  

Kom gerust de sfeer proeven bij Cegeka! Je bent welkom voor een rondleiding en je kan zelfs 
eens mee pairen!  
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Junior Java Developer 

Locatie: Hasselt – Gent – Leuven 

Ben je klaar om je eerste professionele stappen te zetten als java ontwikkelaar? Wil je meer 
te weten komen over agile software-ontwikkeling? Ben je leergierig? Dan heeft Cegeka een 
uitdaging op maat voor jou!  

Cegeka is op zoek naar junior Java developers, zowel voor consultancy-opdrachten als voor 
het maken van softwaretoepassingen op projectbasis. 

Wat houdt de job in? 

 Ontwikkelen van complexe en uitdagende bedrijfstoepassingen en werken met de 
nieuwste tools en technologieën.   

 Hands-on design en software development op basis van de functionele analyse en je 
zorgt voor een goede integratie met externe applicaties. 

 Werken in een gedreven agile team dat bestaat uit functioneel analisten, ontwikkelaars 
en een agile projectleider/scrummaster.  

 Het bouwen van applicaties met hoge kwaliteit die extra business value voor onze 
klanten genereren. 

 Jij bent een echte “software craftsman” die software ontwikkeling als een ambacht ziet. 
Je schrijft kwalitatieve, goed leesbare code en doet aan refactoring waar nodig. Je 
garandeert kwaliteit door testdriven development en continuous learning. 

 Actief je kennis delen en meewerken aan de continue verbetering van de werking van 
het team. 

Wie zoeken we? 

 Een gepassioneerde Java ontwikkelaar en met kennis van OO design, inclusief design 
patterns, 

 Je hebt ervaring in applicatie-integratie en competenties op vlak van relationele 
databases. Ook je No-SQL kennis mag je meebrengen. 

 Je beschikt over kennis van recente Java frameworks (bijvoorbeeld Spring, Hibernate, 
AngularJS, etc.) 

 Front-end JavaScript frameworks, bijvoorbeeld Angular2, Bootstrap, e.d. zijn jou niet 
onbekend.  

 Inzicht in continuous integration en de nodige tools (Jira, GitHub, Docker, Gradle, etc.) is 
onmisbaar in deze functie.  

 Je bent overtuigd van de voordelen van Agile werken of je staat er voor open om 
overtuigd te worden. 

 Niet alleen jouw kennis is cruciaal, we vinden je motivatie, inzicht en attitude minstens 
even belangrijk  

 Je hebt een zeer goede kennis Engels en Nederlands of Frans.  
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Waarom meegroeien met Cegeka? 

 Intensief teamwork in een open en dynamische sfeer waar nieuwe frisse ideeën en 
initiatieven opgestart kunnen worden. 

 Begeleiding op maat, waar jij aangeeft waar je interesses liggen en waar we samen 
kijken hoe we je verder kunnen helpen ontplooien.  

 Bijleren en kennisdeling staan centraal, we bieden hiervoor dan ook tal van initiatieven 
aan: innovation centers, leesgroepen, knowledge sharing meetings, hackatons, 
deelname aan conferenties en externe opleidingen.  

 Afhankelijk van je eigen interesses en initiatieven, biedt Cegeka verschillende 
horizontale en verticale carrièrepaden. 

 Naast het brutosalaris, een premium bedrijfswagen met tankkaart, maaltijdcheques, 
interessante groeps-en hospitalisatieverzekering, gsm-abonnement, forfaitaire 
onkostenvergoeding en krachtige laptop, bieden we flexibele werkuren en een mooie 
work/life balans.  

 Stel zelf je verloningspakket samen dankzij ons Flex Income Plan. 

Ben je benieuwd hoe het er echt aan toegaat bij Cegeka? Solliciteer en we vertellen je meer! 
Ook een rondleiding of een dagje meedraaien behoort tot de mogelijkheden.  
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Junior System Engineer Citrix 

Locatie: Gent – Antwerpen – Leuven 

Cegeka is voor het Cloud Solutions & Projects team op zoek naar een enthousiaste en 
communicatieve junior die zijn tanden wil zetten in projecten binnen Citrix. 

Wat houdt de job in? 

Je zal betrokken worden om projecten, binnen Citrix, van A tot Z in goede banen te leiden. 

Taken die je je meer en meer zal toe eigenen zijn: 

 Het zelfstandig ontwerp, installatie en configuratie uitvoeren 

 Applicaties op een veilige manier aanbieden waarbij mobiliteit en veiligheid centraal 

staan 

 Onderhouden van huidige Citrix set-up bij onze klanten 

 Aanbevelingen doen op bestaande configuraties en waar nodig voorstellen doen 

 Door het jaar heen naar verschillende evenementen gaan met relatie tot Citrix 

 Gemotiveerd worden om de nodige groei te maken en certificaten te behalen binnen 

dit domein 

 Je leert 2de en 3de lijns-problemen te analyseren en op te lossen 

 Je volgt ontwikkelingen op de voet en zorgt ervoor dat je op termijn een actieve 

bijdrage levert aan de kennisontwikkeling van de organisatie 

 Je leert binnen projecten te zorgen voor de realisatie van een optimaal werkende 

virtuele desktop voor uitdagende klanten 

 

Je zal opleiding krijgen in Citrix Enterprise producten waaronder: Director, XenApp, 

Studio, Storefront, Provisioning server, Netscaler,… 

Wie zoeken we? 

Heb je jouw Masterdiploma Informatica, Ingenieurswetenschappen, 

Computerwetenschappen of een ander soortgelijk Masterdiploma op zak?  

Je bent analytisch, communicatief en weet klanten op een vriendelijke/respectvolle manier 

te benaderen.  

Je bent leergierig, gedreven en enthousiast met zowel een passie voor IT-technologie als de 

klant. 

Je kan zelfstandig werken, maar werkt ook graag in team.  

Verder schrikt het jou niet af om ownership te nemen en wil je graag je eigen loopbaan 

vormgeven 

Kortom, je voelt je als een vis in het water binnen de resultaatsgerichte, no-nonsens aanpak 

van Cegeka.  
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Waarom meegroeien met Cegeka? 

 Cegeka is een groeibedrijf waar je als master je carrière in handen kan nemen. 

 Opleidingsmogelijkheden voorzien we proactief via ons talent-

managementprogramma. 

 Als Master ontvang je een aantrekkelijk salaris dat overeenstemt met je diploma en 

eventuele ervaring. Ook Masters met een eerste werkervaring kunnen immers 

starten in dit opleidingstraject. 

 Verder kan je genieten van heel wat extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en 

een hospitalisatie- en groepsverzekering. 

 

In deze gevarieerde job met standplaats in Leuven, Gent of Antwerpen waar je 

toekomt met je bedrijfswagen voel jij je helemaal thuis! 
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Junior Project- of Service Manager 

Locatie: Hasselt – Gent - Antwerpen 

Zit jij boordevol ambitie om voluit te gaan voor een groeitraject met toekomst binnen 
Cegeka? Wil je de functie Project Manager, Service Delivery Manager, Bid Manager of 
Architect binnen enkele jaren op je naamkaartje zien prijken? En sta je sterk in je schoenen 
om belangrijke klantencontacten te handhaven? Dan heeft Cegeka de uitdaging voor jou om 
na je afstuderen als technische of niet-technische Master je loopbaan te starten richting 
“CIO van de toekomst”.  

Wat houdt de job in? 

Als CIO van de toekomst analyseer je bijvoorbeeld de profit & loss van de klant, trek je 
projecten van A tot Z of denk je na over het IT-infrastructuur landschap. Een rol die je met 
verve kan vervullen middels ons opleidingstraject. 

Je start in dit traject en afhankelijk van jouw voorkeur zal dit technisch of niet-technisch 
getint zijn. Je hebt drie pistes om te starten binnen Cegeka. Dit kan als rechterhand van de 
Service Manager, Project Manager of Architect.  

Als rechterhand van de Service Manager word je door een ervaren collega opgeleid en 
gecoacht in het vak Service Management. Dit betekent dat je instaat voor het beheer van de 
dienstverlening naar één of meerdere klanten. Alle aspecten van Service Management 
komen aan bod, zoals incident management, problem management, change management, 
en dit tevens in een service integrator rol. Verder gaat er veel aandacht naar onder andere 
het functioneel aansturen van een team, de P&L-verantwoordelijkheid, de operationele 
excellentie en de klanttevredenheid.  

Hou je van verandering? Dan kan je in ons tweede traject als rechterhand van de Project 
Manager starten. Hierin word je eveneens door een ervaren collega opgeleid en gecoacht in 
het vak Project Management. Alle aspecten van project management komen aan bod, zoals 
planning, kwaliteitsbewaking, budget controle, scope management, etc. Verder sluiten de 
aandachtspunten van een project manager nauw aan met deze van de service manager. 

Wil je liever met het technische in contact blijven? Laat je dan zeker als rechterhand van de 
Architect onderdompelen in het vak Infra Architectuur. Alle aspecten van infra architectuur 
en de rol architect komen aan bod, zoals IT-landschappen en configuratie management, 
capaciteitsmanagement, requirement analyse en formuleren van oplossingen, 
probleemoplossend vermogen, business cases opstellen en bewaken, high level en detailed 
level designs, etc. Je wordt in verschillende (infra)technologieën ondergedompeld, maar 
bewaakt daarbij steeds het algemeen overzicht.  

In alle drie de trajecten leer je hoe je een relatie met de klant opbouwt, en hoe je kan 
groeien tot een volwaardig Trusted Partner voor de klant. Naarmate je evolueert, zal je 
alsmaar grotere verantwoordelijkheden opnemen om na een tweetal jaren te komen tot de 
functie van Service Manager, Project Manager of Architect.  
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Hoe ziet jouw opleidingstraject er dan precies uit? 

 Je start als pas afgestudeerde master met een uitgebreide opleiding die begin 

september start. 

 Gedurende de opleiding krijg je de kans erkende IT- en architectuuropleidingen, zoals 

ITIL en Prince II te volgen en je te certificeren. 

 Nadien rol je met z’n allen in een on-the-job training en begint het echte werk. 

 Afhankelijk van jouw ambities krijg je de kans om jouw doorgroeitraject zelf vorm te 

geven. 

 

Toch eerder interesse in een technisch traject? Bekijk dan ook zeker onze vacature van 

junior infratructure architect. Hoe jouw traject als CIO van de toekomst binnen Cegeka er 

zal uitzien bepaal je dus zelf! 

Wie zoeken we? 

Heb je jouw Masterdiploma Ingenieurswetenschappen (ja, zelfs Bio-Ingenieurs zijn welkom), 

Computerwetenschappen, TEW, Handelsingenieur, Wiskunde, Beleidsinformatica of een 

ander soortgelijk masterdiploma op zak? 

Je bent analytisch, communicatief en weet klanten op een vriendelijke/respectvolle manier 

te benaderen. 

Je bent leergierig, gedreven en enthousiast met zowel een passie voor IT-technologie als de 

klant. 

Je kan zelfstandig werken, maar werkt ook graag in team. 

Verder schrikt het jou niet af om ownership te nemen en wil je graag je eigen loopbaan 

vormgeven 

Kortom, je voelt je als een vis in het water binnen de resultaatsgerichte, no-nonsens aanpak 

van Cegeka. 

Waarom meegroeien met Cegeka? 

 Cegeka is een groeibedrijf waar je als master je carrière in handen kan nemen. 

 Opleidingsmogelijkheden voorzien we proactief via ons talent-

managementprogramma. 

 Als Master ontvang je een aantrekkelijk salaris dat overeenstemt met je diploma en 

eventuele ervaring. Ook Masters met een eerste werkervaring kunnen immers 

starten in dit opleidingstraject. 

 Verder kan je genieten van heel wat extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en 

een hospitalisatie- en groepsverzekering. 

In deze gevarieerde job met standplaats in Hasselt waar je toekomt met 

je bedrijfswagen voel jij je helemaal thuis!  
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Junior Functioneel Analist 

Locatie: Hasselt – Gent – Antwerpen – Leuven 

Wil je de brug vormen tussen developers en klant? Heb je affiniteit met IT en ben je 
vertrouwd met de principes van Agile werken? Dan heeft Cegeka's Agile Software Factory 
een uitdaging op maat voor jou. 

Cegeka is een toonaangevend ICT bedrijf dat kwalitatieve oplossingen biedt aan zijn klanten. 
We streven steeds naar een oplossing op maat, zeg maar de ideale match voor de klant om 
zijn doelstellingen te bereiken. Ook bij uitbreidingen van ons team zoeken we naar deze 
match. Competenties en karakter zijn voor ons essentieel, naast ervaring en ambities. 
Cegeka investeert voortdurend in talent management opdat elke medewerker zijn 
potentieel kan realiseren. 

Wat houdt de job in? 

 We geloven sterk in opleiding zowel tijdens je start als in je verdere 

carrièreontwikkeling:  

o Je peter/ meter zorgt voor een goede start binnen Cegeka. Inwerken doe je 

samen met een senior collega. 

o Je krijgt een startersopleiding over Agile en een opleidingspakket op maat  

 Sandboxes waar je nieuwe technologieën kan uittesten, kennisdelen tijdens 

leesgroepen. 

 Je brengt de behoefte van de klanten in kaarten en hebt interesse in het uitvoeren 

van analyses, testen en het werken met Agile methodes. 

 Als functioneel analist ben je de vertegenwoordiger van de klant in het projectteam. 

 Je werkt in teamverband en samen met de klant om de functionele requirements in 

kaart te brengen. 

 Je bent samen met de scrum master/projectleider verantwoordelijk voor de 

voorbereiding en inplanning van user stories. 

 Je bent in het ontwikkelingsteam het aanspreekpunt voor functionele vragen. 

 Je volgt als deel van het ontwikkelingsteam de ontwikkeling en het testen van de 

functionaliteiten beschreven in de user stories op. 
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Wie zoeken we?  

 Je bent een communicatieve teamplayer. 

 Kennisdeling, leergierigheid, gedrevenheid en flexibiliteit behoren tot je DNA. 

 Je bent kritisch, kan de zaken conceptueel uitdenken en voorstellen 

 Je bent vlot in mondelinge en schriftelijke communicatie, zowel naar klanten als naar 

het team. 

 Je beschikt over een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en bent in staat om 

opdrachten zelfstandig aan te pakken. 

 Je werkt resultaatsgericht met oog voor risico’s en kwaliteit. 

 Je bent bereid om in een van de Cegeka vestigingen of bij de klant te werken. 

Waarom meegroeien met Cegeka? 

 Teamwerk in een open en dynamische sfeer met ruimte voor nieuwe, frisse ideeën 

en initiatieven 

 Begeleiding op maat! Jij geeft aan waar je interesses liggen. We bieden verschillende 

carrièrepaden aan, en kijken samen hoe we je verder kunnen helpen ontplooien. 

 Bijleren en kennisdeling staan centraal. 

 Naast het brutosalaris, een premium bedrijfswagen met tankkaart, maaltijdcheques, 

groeps-en hospitalisatieverzekering, gsm-abonnement, forfaitaire 

onkostenvergoeding en krachtige laptop, bieden we jou flexibele werkuren en een 

mooie work/life balans. Dankzij ons Flex Reward Plan kunnen we een verloning op 

maat aanbieden. 
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Junior Functioneel Dynamixs 365 Consultant 

Locatie: Hasselt – Gent – Antwerpen – Leuven 

Beschik je over uitstekende communicatievaardigheden? Wil je de brug vormen tussen 
developers en klant? Dan heeft Cegeka een uitdaging op maat voor jou. 

Cegeka is een toonaangevend ICT bedrijf dat kwalitatieve oplossingen biedt aan zijn klanten. 
We streven steeds naar een oplossing op maat, zeg maar de ideale match voor de klant om 
zijn doelstellingen te bereiken. Ook bij uitbreidingen van ons team zoeken we naar deze 
match. Competenties en karakter zijn voor ons essentieel, naast ervaring en ambities. 
Cegeka investeert voortdurend in talent management opdat elke medewerker zijn 
potentieel kan realiseren. 

Wat houdt de job in? 

 Als Junior functional analist D365 word je opgenomen in ons start-up programma.  

o Op een intensieve manier leren wij je hoe we bij Cegeka Microsoft Dynamics 

implementaties begeleiden bij onze klanten. 

o Je leert onze organisatie en je collega’s kennen en draait mee, onder 

begeleiding van een senior functioneel analist, in verschillende projecten. 

o We leren je de basisfunctionaliteit van onze oplossingen en het proces van 

“Analyse-Design-Development” in de realisatie en acceptatie van het Fit/Gap 

ontwerp. 

o We begeleiden je ook intensief na het start-up programma. Zo kan je je 

ontwikkelen tot een volwaardige functionele analist. 

 Je maakt deel uit van een implementatie projectteam, waar je verantwoordelijk bent 

voor het analyseren, modelleren en documenteren van bestaande en geplande 

bedrijfsprocessen en bedrijfsinzichten. Je volgt hierbij de Cegeka Sure Value en Best 

Practice methodologie die we je uiteraard in ons inwerktraject aanleren. 

 Van hieruit documenteer je de processen en identificeer je eventuele verbeteringen. 

Binnen deze analysefase werk je nauw samen met de Lead Application Consultant en 

de Lead Development Consultant. Vervolgens verzorg je de configuratie en zorg je 

hierbij dat de borging naar de klantspecifieke procedures en processen zijn 

gegarandeerd. 

 Verder geef je trainingen en begeleiding van de users bij de klant rond het succesvol 

gebruik en onderhoud van de applicatie en draag je zorg voor de rapportering 

(richting de klant) tijdens de analyse -en ontwerpfase. 

 Tenslotte ben je medeverantwoordelijk voor het configureren en aanpassen van de 

voorgestelde applicatie. 
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Wie zoeken we?  

 Je hebt een master diploma behaald, richting economie, boekhouden of informatica. 

 Je bent communicatief vaardig, energiek, doelgericht en een echte doorzetter. 

 Je zoekt een baan als consultant en bent bereid om door middel van trainingen jezelf 

te ontwikkelen. Wij investeren veel in onze mensen. Doordat je, in de rol van 

consultant veel extern bij klanten bent, betreft het een ambulante functie. Reizen en 

externe overnachtingen horen erbij. 

 Je voelt je als een vis in het water binnen de resultaatsgerichte, no-nonsens aanpak 

van Cegeka. 

Waarom meegroeien met Cegeka? 

 Cegeka is een groeibedrijf met tal van doorgroeimogelijkheden. 

 Opleidingsmogelijkheden voorzien we proactief via ons talent management-

programma. 

 Een aantrekkelijk salaris dat overeenstemt met je ervaring. 

 Deelname aan het Flex Reward Plan wat je de kans biedt om je eigen loonpakket te 

optimaliseren in functie van je behoefte. 

 Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering. 

 Een bedrijfswagen. 

 Je vaste werkplek is afhankelijk van je woonplaats maar regelmatige verplaatsingen 

naar klanten horen bij je job als functioneel analist. 

 


